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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-514/2022 11-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   കലയപരം വിേലജില  പവറർ കിഴക് അഖിൽ വിഹാറിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 എൻ മരളീധരൻപിള   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ഉള െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറ്

ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ ശീേദവി  ഒ

െകാടാരകര തഹസിൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-11-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി ഒ ഭാര് 54

2 അശ്തി എം എസ മകള 33

3 അഖിൽ എം എസ മകന 29

4 റി പി കമലാകിയമ മാതാവ 87
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-18424/2021 19-01-2022
 
 ചിറയിൻകീഴ താലകില  അഴർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മദനൻ,  മാധവമനിരം, െതറിചിറ, കറക

ട പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിലള ബാങിടപാടകൾകം മറ്  ഇതര ആവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടയൽ  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബിന എം,

ആവണിയിൽ, പലിപാറ പി ഒ  െകാടാരകര തഹസിൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക  അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്, മാതാവ

എനിവർ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീനാകമാരി എം മകള 51

2 ബിന എം മകള 47
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
No: A4-1149/2021 24-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Aswathy G Nair, Depam Veedu, Kampamcode, Ayoor,

Valakam Village, Kottarakkara Taluk of Kollam District, Kerala State has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before bank transactions and for other purposes in respect of the legal  heirs of late Deepu R, Depam Veedu,

Kampamcode, Valakam Village, Kottarakkara Taluk, Kerala State   who expired in between 27-10-2021 at 3.30 p.m. and

28-10-2021 at 9.50 p.m.  and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are

the legal heirs of the said late Deepu R. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members fo

r receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person

before the Tahasildar , Kottarakkara within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government

Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Aswathy G Nair Wife 32

2 Jyothis D Son 10

3 Tejas Deepu A Son 7

4 Vanajakumari Mother 60
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-545/2022 15-01-2022
 
  െകാടാരകര  താലകില    െകാടാരകര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സജിേമാൻ  എസ

, മസളീംസീറിൽ തണിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സാമതിക ഇടപാടകൾകം, മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ടി വിേലജിൽ    പേരതനെറ ഭാര് നദീഷ പി എസ (നദീഷ

സജിേമാൻ)  േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ പിതാവ  മരണെപട.

ൈമനരമാർ   താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നദീഷ പി എസ (നദീഷ സജിേമാൻ) ഭാര് 40

2 ഇഷാൽ എസ മകള 14

3 ൈഫസ എസ മകന 9

4 റഹമാബീവി മാതാവ 80
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -611/ 2022 15-01-2022
 
  െകാടാരകര  താലകില    ഇളമാട  വിേലജില    െനടയം  പി  ഒ  അമലംകന്  സ്ാതിയിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  അജയകമാർ ബി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ഉള ബാങിടപാടകൾകം മറ്

ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  ടിയിൽ ശശികല ,

െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപകയിേനൽ   അേന്ഷണവം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -524/ 2022 15-01-2022
 
  െകാടാരകര താലകില   ഇളമാട വിേലജില േവങർ പി ഒ മാമടിൽ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

െകാചകഷണൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള സാമതിക ഇടപാടകൾകം മറ്  ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇളമാട  വിേലജില പൗർണമിയിൽ

പേരതനെറ മകള ലത  െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപകയിേനൽ   അേന്ഷണവം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-01-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

ഭാര്യം  മാതാവം  മരണെപടിടളതാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -455/ 2022 15-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശികല ഭാര് 57

2 ദശ് അജയ മകള 28

3 പതാവതി മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലത എൽ മകള 51

2 അമിളി െക മകള 50

3 മണികണൻ െക മകന 48
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  െകാടാരകര താലകില   െവടികവല വിേലജില കണംേകാട ശീഭവനിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

വനജാകി   എനയാളെട   അവകാശിക്   പേരതയെട  േപരിലള  വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െവടികവല   വിേലജില    പേരതയെട  മകള  ടിയിൽ   ജയശീ  വി  എസ

െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപകയിേനൽ   അേന്ഷണവം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -591/ 2022 15-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   െവളിയം വിേലജില  െവളിയം െവസ് പി ഒ പചയിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 തങചി ആർ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിലള ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ   ടിയിൽ

സധർമൻ വി , െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപകയിേനൽ    അേന്ഷണവം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ വി എസ മകള 60

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധർമൻ വി ഭരതാവ 65

2 അരൺ പി എസ മകന 33

3 ആഷിത പി എസ മകള 31
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-1130/2022 24-01-2022
 
  െകാടാരകര താലകില   കമിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻപിള,  തേചാണം,

വടതാമര പി  ഒ,  പാവറെപായക,  മംഗലതവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിലള

ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര ആവശ്ങൾകം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ

ഭാര് ടിയിൽ ഗീതാകമാരി െകാടാരകര തഹസിൽദാർ മമാെക   േബാധിപിച അേപക  അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ

ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാകമാരി ഭാര് 55

2 ശരത എസ മകന 32

3 സചിൻ ജി എസ മകന 28
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F4˛7488/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 3.

13˛7˛2021˛se  28˛-mw \º¿ tIcf Kk‰ns‚ (hm-eyw- X, ]m¿ v́ III)  I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`m-Kw) t]Pv \º¿ 5129 -˛¬ {Ia-\-º¿ (2) Bbn {]kn-≤o-I-cn-®n -´p≈ ta¬ \º¿
]c-ky-Øn¬ Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ (1) “PeP kn. B¿.” F∂p-≈Xv  “PbP kn. B¿.”
F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq°m^okv, (H∏v)
sIm´mc-°-c. Xlio¬Zm¿.
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